
SABAN-ı VELI 

Şaban-ı Veli'nin türbesinin inşaatı Ömer 
Fuadi tarafından ı. Ahmed'in şehzadesi Sul
tan Osman'ın himayesinde başlatılmış, Şa
ban-ı Veli'nin dervişlerinden Himmet De
de'nin oğlu Vezir Murad Paşa'nın kethüda
sı Ömer Bey'in desteğiyle sürdürülmüş
tür. Ömer Bey'in çok para harcayıp israf 
ettiği gerekçesiyle Nasuh Paşa tarafın
dan Diyarbekir'de idam edilmesi üzerine 
Ömer Fuadl'nin gayretleri ve hayır sever
lerin yardımlarıyla 1020 (1611) yılında ta
mamlanan türbe Abdülaziz ve ll. Abdül
hamid dönemlerinde önemli tamirler gör
müştür. Halk arasında türbeyle ilgili riva
yetler anlatılmakta ve halk türbenin yanın
daki "Asa suyu" denilen suyun zemzem su
yu olduğuna inanmaktadır. 

ömer Fuadi'nin yanı sıra Şabani şeyhle
rinden İbrahim Has, Şaban-ı Veli hakkın
da Tezkiretü'l-Has adını verdiği bir me
nakıbname kaleme almış (Süleymaniye 
Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 4543), Şa
ban-ı Veli Dergahı'nın son şeyhi Mehmed 
Ataullah Efend.i (Armay), Ömer Fuadl'nin 
Mendkıbndme'sine bir zeyil yazmıştır. Şa
ban-ı Veli bütün tarikat çevrelerince Ana
dolu'nun dört kutbundan biri olarak ka
bul edilir (diğerleri Mevlana Celaleddin-i RO
mi, Hacı Bektaş- ı Veli, Hacı Bayram-ı VeiT'dir). 
Halvetiyye en fazla kola ayrılan tarikat ol
duğu gibi Şabaniyye de Halvetiyye içinde 
birçok kola sahip en yaygın tarikattır. Şa

baniyye Anadolu, Balkanlar, Irak, Suriye ve 
Hicaz'dan Hindistan ve Afrika'nın içlerine 
kadar çok geniş bir coğrafyada temsil edil
miştir (bk şABANiYYE). Şaban-ı Veli'ye bir 
tecvid risalesi atfedilmekteyse de (Kasta
monu il Halk Ktp., nr. 673, 806; Çiftçi, s. 
ı ı 3- 1 ı 4) bu doğru değildir. 
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Iii MUSTAFA TATCI- CEMAL KURNAZ 

şAHAN-ı VELi KÜLLiYESİ 

Kastamonu' da 
L XVI. yüzyılda inşa edilen külliye_ _j 

Hisarardı mahallesinde yer alan, esasını 
tekkenin oluşturduğu külliye cami, türbe, 
kütüphane, matbah, şadırvan ve iki der
gah evinden meydana gelmiştir. Caminin 
1 O,SO x 19,50 m. boyutlarında dikdörtgen 
planlı harimi moloz ve kesme taş duvarlı 
olup ahşap tavan ve kiremit kaplı ahşap 
çatı ile örtülüdür. Girişi doğu cephesinden 
olup kuzey duvarının önünde ahşap hal
vet hücreleri yer almaktadır. Doğu ve batı 
yönünde 1,60 m . genişliğindeki kagir be
den duvarlarının kalınlığından yararlanı
larak başka halvet hücreleri de oluşturul
muştur. Caminin minaresi kuzeydoğu kö
şesindedir. Alçı mihrap geometrik motif
lerle bezenmiş, ahşap olan minber ve vaaz 
kürsüsü zengin biçimde süslenmiştir. Kür
sünün yanlarındaki kitabelerden 1 OS1'de 
( 1641) Hasan Çelebi adlı bir kişi tarafın
dan yaptınldığı anlaşılmaktadır. 

Kastamonu'da Halvetiyye tarikatının 
Şeyh Şaban-ı Veli'den önce Şeyh Seyyid Sün
neti Efendi (ö. 864/1459 [?1) zamanında 
var olduğu bilinmektedir. Bugünkü cami
nin yerinde küçük bir mescid yer almak
taydı. Tarikatın faaliyetleri ilk defa küçük, 
ahşap bir yapı olan Şeyh Sünneti Efendi 
Mescidi'nde başlamıştır. Şeyh Şaban-ı Veli 
de önceleri bu mescidde ibadet etmiş ve 
tarikat faaliyetlerini devam ettirmişse de 
mescidin o yıllarda şehir dışında kalması 
sebebiyle halkın talebi üzerine bir süre 
Hansalar Camii'nde faaliyette bulunmuş, 
bu caminin yanmasının ardından tekrar 
Şeyh Sünneti Mescidi'ne dönmüştür. Bu
günkü caminin kapısı üstündeki kitabeye 
göre yapı, 988 ( 1580) yılında lll. Murad'ın 
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mürşidi Şüca' Efendi tarafından yeniden 
inşa edilmiştir. Cami aynı zamanda tekke
nin tevhidhanesi olar ak kullanılmıştır. Hal
vetilik 1925 yılında tarikatların kapatılma

sına kadar faaliyetini sürdürmüş , tekkede 
Şaban-ı Veli'den sonra on yedi şeyh görev al

mıştır. Çok sayıda onarım geçiren ve 1872'
de yeniden inşa edilen tekkenin anılan ta
rihte şeyhi Hafız Mehmed Said Efendi ve 
ayin günü cuma gecesi idi. 1114 (1702-
1 703) yılında caminin bitişiğindeki derviş 

odaları. matbah, pencere ve halvetler ta
mir edilmiştir. 1162'de ( 1749) t ekrar ona
rım gören külliyeyi avlu kapısı üzerindeki 
kıtabelere göre 1189 ( 1775) yılında Meh
med Paşa ve 1845'te Sultan Abdülmecid'in 
emriyle Kastamonu Kaymakamı Salih Ağa 
yeniden tamir ettirmiştir. Külliye son ola
rak 1950'de Vakıflar Genel Müdürlüğü ta
rafından onarılmış . caminin minaresi de 
bu dönemde yenilenmiştir. Evkaf sicilinin 
26. sayfasında kayıtlı vakfıye ile 990 ( 1582) 
yılında bazı yerlerin gelirlerinin buraya tah
sis edildiğini Mehmed Behçet kaydetmek
tedir (s I 52) 

Şaban-ı Verı Türbesi külliyenin avlusunda 
caminin doğusunda yer alıp 9,50 x 9,50 
m . boyutlarında kare planlı , kubbe örtü
lü, kesme taş cepheli ve özenli işçiliğe sa
hip bir yapıdır. Doğu ve batı cephelerinde 
birer kapısı . batı duvarında bir, güney du
varında iki penceresi bulunmaktadır. Tür
be içerisinde on altı sanduka vardır. Bun
lardan ortada yer alan ve pirinç korkuluk
tarla çevrelenmiş olanı 976'da (ı 569) vefat 
eden Şeyh Şaban-ı Veli'ye aittir. Caminin 
ilk hanisi Şeyh Seyyid Sünneti Efendi kıb
le önündeki hazlrede medfundur. Türbe
nin inşası, kapı üzerinde yer alan kitabeye 
göre Küre Kadısı Akkaş Hibetullah Efen
di tarafından 1 020'de (ı 6 ı ı ) bitirilmiştir. 

Türbenin doğu cephesindeki kapının üs-

tü nde yer alan kitabeye göre 1028 ( 1619) 
yılında Kastamonu valilerinden Kurşuncu
zade Mustafa Paşa tarafından açtırılmış
tır. ı. Ahmed'in sadrazamı Halil Paşa'nın 

türbenin kubbesinin kurşunlarını tamam
lattığı, Kastamonu Kadısı Emin Efendi'nin 
alemini yaptırdığı bilinmektedir. Dergahın 
beşinci postnişini ömer Fuadl Efendi, tür
benin inşasını ve bu dönemde yapılan ta
miratını anlatan Türben ome adında bir 
eser kaleme almıştır. 1190'da ( I 776) tür
benin doğusundaki yolun izinsiz inşa edi
len bir evle daralması ve bu evin pis sula
rının türbeye zarar vermesi üzerine türbe
nin çevresinin düzenlenmesi için evin yık
tıntıp yolun genişletilmesinin istendiği kay
dedilmektedir. Türbede Abdülfettah Efen
di ( ö. 1896) tarafından yazılmış levhalar bu
lunmaktadır. 

Külliyenin içerisindeki Şahan-ı Veli Kü
tüphanesi. güney duvarından bitişik ol
duğu Şeyh Şaban-ı Veli'nin türbesiyle bir
likte 1 020'de (ı 6 ı ı ) inşa edilmiştir. Günü
müzde doğusuna ilave edilen mekanla bir
likte ibadet yeri olarak kullanılmaktadır. 

Özgün yapı , girişi batı duvarında olan ka
re planlı bir bina olup batı ve doğu cephe
lerinde birer pencere bulunmakta, aynalı 
tonazla örtüldüğü görülmektedir. 1810 yı
lında 132 cilt kitap barındıran kütüphane
de 1922'de yirmi dokuzu el yazması 239 
kitabın yer aldığı belirtilmektedir (Meh
met Behçet , s. ı 02). 

Külliye bünyesinde ayrıca iki dergah evi, 
evlerin arasında matbah ve şadırvan bu
lunmaktadır. Daire planlı şadırvanın tek
nesi taştır. Ahşap dikmelere oturan sekiz
gen sundurma piramidal çatısı kiremit 
kaplıdır. Kitabesine göre bu şadırvan Fat
ma Hanım tarafından 1900'de yaptırılmış
tır. Tekkenin haziresinde önemli kişilere 
ait çok sayıda mezar taşı vardır. Gelenek
sel Kastamonu evlerinin seçkin örnekleri 
arasında yer alan evler ve m atbah yakın 
dönemde restore edilmiş ve müze olarak 
hizmete açılmıştır. 
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Iii KEMAL KUTGÜN EYÜPGiıLER 

şABANİYYE 
( ;Q~I) 

Halvetiyye tarikatının 
Şahan-ı Veli'ye 
(ö . 976/ 1569) 

nisbet edilen kolu. 
_j 

Halvetiyye tarikatının dört ana kolundan 
(Cemaliyye, Ahmediyye, RGşeniyye, Şem

siyye) Cemaliyye'nin bir şubesidir. l l. Ba
yezid devrinde İstanbul'a gelip kendisine 
tahsis edilen Kocamustafapaşa Dergahı'n

da irşad faaliyetine başlayan Cemal-i Hal
vet! tarafından kurulan Cemaliyye, Sünbü
liyye ve Şabaniyye adlı iki büyük kala ay
rılmıştır. Cemal-i Halvetl'nin halifelerinden 
Sünbül Sinan'a nisbet edilen Sünbüliyye, 
İstanbul merkezli bir tarikat olma özelliği 
taşırken seyrü sülGkünü Bolu'da Cemal-i 
Halvetl'nin diğer halifesi Hayreddin Toka
di'nin yanında tamamlayan Şaban-ı Veli 
memleketi Kastamonu'da faaliyet göster
miş. Şabaniyye tarikatı, XVI. yüzyılda çev
re illerde yayıldıktan sonra XVII. yüzyılda 
İstanbul'da temsil edilmeye başlanmıştır. 
Şabaniyye bu yüzyıldan itibaren Anadolu 
ve Balkanlar'dan Suriye, Hicaz, Mısır. Ku
zey Afrika ve Hindistan'a kadar gen iş bir 
coğrafyaya yayı lmıştır. 

Şabaniyye' nin silsilesi Şaban-ı Veli, Hay
reddin Tokadl, Cemal-i Halvetl, Pir Muham-
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